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2º GT-SOLUÇÕES AMBIENTAIS DO ANO
ACONTECE COM MUITAS NOVIDADES

A

contece amanhã, terça-feira (24), das
9h às 10h30, a segunda reunião do
ano do GT- Soluções Ambientais.

Na ocasião, serão apresentados alguns
exemplos de limpeza profissional que
ajudam a reduzir o consumo de água, energia
e a produção de resíduos. A convidada
do GT-Soluções Ambientais para tratar do
assunto é Gabriela Feliciano, gerente da
Diversey no Brasil, empresa norte-americana
especializada em soluções de higiene e
limpeza, com reconhecimento em diversos
setores, incluindo de food service.

Outro destaque do grupo de trabalho é a
visita à Ceagesp que, devido ao sucesso do
primeiro, terá um segundo encontro guiado
nesta quarta-feira, 25.

O encontro será realizado na sede da ANR e
irá trazer o Guia para a Crise de Água e o Guia
para a Crise de Energia Elétrica, elaborados
pela associação para orientar Bares e
Restaurantes diante das frequentes faltas de
água e luz nos estabelecimentos.

VAGAS ESGOTADAS! COM A FACA E O PEIXE NA MÃO

N

o próximo dia 25 de março, das
13h às 17h, na sede da ANR, os
associados terão a oportunidade de
conversar com o engenheiro Werner Souza
Martins, especialista em Ciência e Tecnologia
de Alimentos, que irá apresentar uma série
de regras que devem ser respeitadas pelos
estabelecimentos, para garantir a qualidade
dos alimentos pescados, além de abordar os
princípios básicos de armazenamento.
O encontro, que já está com as vagas
esgotadas, servirá para orientar funcionários
e colaboradores a executarem tarefas de
recebimento, compra e manuseio, de acordo
com normas específicas de Boas Práticas de
Fabricação de Alimentos.

RESTAURANTES DO RIO TERÃO DE LACRAR
COPOS, TALHERES E PRATOS

A

caba de ser aprovada no Rio de Janeiro
a Lei 6.736/14, que prevê o uso de
protetores para os utensílios como
pratos, talheres e copos nos estabelecimentos.

De acordo com a norma, de autoria da
deputada Rosângela Gomes (PRB), o
protetor deverá ser confeccionado a
partir de material estéril e reciclável e
tem como finalidade garantir a higiene
nos restaurantes a quilo espalhados
pelo estado. Para ela, a disposição
dos utensílios nestes locais favorece a
contaminação. “Quando o consumidor
chega a um estabelecimento desse tipo,
raramente pega o primeiro prato. No
ato desta transferência, o consumidor
coloca o seu polegar na borda e os
quatro dedos no fundo do utensílio,
contaminando dentro e fora o objeto
e, ao mesmo tempo, formando uma
nova pilha e contaminando os demais”,
explica a deputada. Quem descumprir a
nova lei estará sujeito às penas previstas
no Código de Defesa do Consumidor,
incluindo multa.

CONFIRMADO: GUIA MICHELIN CHEGA AO BRASIL
Tradicionalmente, o Michelin divide os estabelecimentos em três categorias: os listados,
os BID gourmands (estabelecimentos que
oferecem bom preço e qualidade) e os estrelados, que são avaliados com uma, duas
ou três estrelas, nota máxima da publicação.
Em todo o mundo são apenas 111 restaurantes que já receberam a certificação.

ASSOCIADOS ENTRAM NA LISTA

O

estrelado Guia Michelin, criado em
1900 pelo fundador da marca, o francês
André Michelin, chega à América do
Sul em abril. Reunindo estabelecimentos do
Rio e São Paulo, a publicação vai seguir o estilo
dos novos guias.
O evento de lançamento será em São Paulo, no
dia 8 de abril. Os avaliadores escolhidos para
testar os restaurantes são todos estrangeiros e
o guia será bilíngue, em português e inglês.

RESTAURANTES DE RECIFE DEVEM DEIXAR
CLARA A NÃO OBRIGATORIEDADE DOS 10%

Segundo a Lei Estadual nº 13.856/09, os
bares e restaurantes dos shoppings de
Recife são obrigados a colocar avisos nos
cardápios, além de cartazes e registrar nas
contas dos consumidores a não obrigatoriedade do pagamento da taxa de serviço.
Uma fiscalização do Procon de Pernambuco verificou que alguns locais não estão seguindo a legislação. O Ministério
Público expediu uma recomendação aos
estabelecimentos dos shoppings Recife,
Riomar, Tacaruna e Plaza.
Aqueles que não se adequarem à lei dentro de dez dias poderão ser acionados
judicialmente e estarão sujeitos às penalidades estipuladas pelo Código de Defesa
do Consumidor. Nos avisos também deve
constar que a taxa tem de ser entregue pelos clientes diretamente ao empregado.

Mesmo com o lançamento marcado
para abril, o Guia Michelin já teve o seu
conteúdo divulgado antes da hora.
Na última sexta-feira (20), no site da
publicação, já era possível acessar a
avaliação dos restaurantes que estarão
na versão brasileira e descobrir, por
exemplo, quantas estrelas recebeu cada
estabelecimento. Os associados da ANR
estão em destaque: o D.O.M. foi o mais
bem avaliado, com duas estrelas. Outros
associados receberam uma estrela, que
indica que a cozinha do local é “muito boa
em sua categoria”, entre eles o Attimo
Restaurante; Fasano; Jun Sakamoto
Restaurante; Dalva e Dito e Kinoshita.

NOVA LEI: VENDA DE BEBIDA
ALCOÓLICA PARA MENORES É CRIME

O projeto para transformar em crime a
venda de bebida alcoólica a crianças e
adolescentes menores de 18 anos, foi
sancionado pela Presidente e agora é lei.
Com a aprovação, passa a ser crime fornecer bebida alcoólica, ou substâncias que
causam dependência física e psíquica a
menores, ainda que não haja cobrança de
qualquer valor.
Segundo o Informativo da ANR n°
10/15, elaborado pelo Escritório Dias e
Pamplona Advogados, e a disposição dos
associados na área restrita do site ANR,
os responsáveis por punir os infratores
da nova lei serão os Juizados da Infância
e Juventude. As multas para quem
desrespeitar a nova regra podem chegar
a R$ 10 mil. Além disso, o local pode ser
interditado até o pagamento da multa.
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